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 الملخ
صارت سکبباط  یالبناء غلی القبدر هي من احدی المسائل الفقهیة اإلجتهادیة الت ةمسأل

ة:و ت فیر المسلمین و أخذت طابعاط اعتقادیاط و هذه المقالة تهکدف لإلفتراء علی األئم
و دفع هذا اإلفتراء عنهم و المنع مکن ت فیکر المسکلمین  لتبیین نظریة اهل البیت

در هکذه ل دن البحکث مبنیکاط علکی التتبکع واالسکتقراء ل ک اط بسبب هذه المسألة و نظر
الباحث في هذه المقالة المنهج علی هل صدرة فقد اتبع  المسئلة  م استنباز ح مهم

 االستقرائي االستنباطي المقترن بالتدصیف والتحلیل والمدازنة.
البناء علی القبدر ندع من الن ال الثقافي قبال مظاهر الشکرك و االنحکراف و هتکك  إن  

اء لذا نری في البناء علی القبدر بکل فکي ا ظهارهکا و حرمات الدین و لألبنیة دورها البن 
سیرة منطبقة علی هکذا األمکر فی کدن البنکاء تکارة أمکراط   ها ألهل البیتعدم اظهار

و األولیکاء و  ی کدن واجبکاط همکا بالنسکبة لألئمکة دمستحباط بل فکي بعکض المکدار
ال الحین و العلماء و اذا هان البناء علکي القبکر تاییکداط للباطکل و ان هکان لکدلي مکن 

ه مذمدم.  األولیاء فإن 
 ، ادلة الجدازعلی القبدر البناءهل البیت، ا :دلیلیةال الکلما 

 

                                                 
)ال اتکب المعهد الت   ی للدراسات المقارنکة للمکذاهب اإلسکالمیة لب في المستدی الرابع قسم ال الم المقارن، طا* 

 المسلول .
Ali.1102340@gmail.com 

 naghizadeh@um.as.ir. جامعة الفردوسي في مشهد، إیران ، قسم القرآن والحدیث،أستاذ** 
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 التمهید
الباعث للبناء علی القبدر و ب درة عامة البنکاء هرمکز دینکي و شکعیرة، اظهکار الشکعائر و 

اء و المل ر في الرمدز اإللهیة و حف  حرمة اولیاء الله و من الداضح أن البناء له  الدور البن 
البناء سداء هان بیتاط لله أو عمارة علی قبر عبکد مکن إن  ال راع الثقافي بین الحق و الباطل 

ه یسعی لترویج الدین و معالمه و یسعی لتزییف ال فر و الشرك  َعبیدالله و أولیائه حیث إن 
و االنحراف فهد بهذا الدور حسن عقالط و شرعاط لذا نری في البنکاء علکی القبکدر بکل فکي 

مة مع هذا األمر فإن  التکأریخ یشکهد سیرة متالئاظهارها و عدم اظهارها ألهل البیت
ة و السبب  لم ُیظَهر ب الف ولدها و أم  األئمةبأن  قبر بنت الرسدل فإن  العل 

هد إظهار البراءة و تزییف الباطل و هذلك مکا روي مکن النهکی إخفاء قبرها  الحقیقي في
ها بنیت فرحاط لقتل الحسین ، 1407ني، )ال لی عن ال الة في المساجد الملعدنة فإن 

لی کدن دار  بني  إن  هذه المساجد لم ت ن همسجد ضرار حیث 3و  2، ح490، ص3ج
سکت نفاق بل هانت هذه المساجد محالط  هکا ُأس   للعبادة و قکراءة القکرآن و ل کن حیکث إن 

السدداء و تدلیساط ل کدرتهم الن کراء صکارت مسکاجد  تطهیراط ل حیفة قتلة الحسین
عن معدنة الظالمین حتی في بناء المساجد بل حتی في مدة  و الروایات في النهي ملعدنة

اط هان اذا هان ترویجاط و تأییکداط للباطکل فهکد مکذمدم منهکي عنکه  قلم تشیر الی أن  العمل أی 
  و هذا السبب في إظهار قبدرهم و بنائهکا همکا ت کرح 105، ص5)الم در السابق، ج
بعدما رأت ما ح کل لکه  حیث قالت لإلمام زین العابدینبذلك زینب ال بری
ه  من رؤیته أبا عبدالله و الشهداء و الحال التي هم علیها حیث هادت نفسه ت رج بأن 

ة  سین ب لقبر أبي عبدالله الحسین علم علی أیدي اناس ال تعرفهم فراعنة هذه األم 
 یعلکد و أن  ائمة ال فر و ال اللة لیجتهدون لمحده و طمسه أ ره ل ن  أ ر قبره یظهر و أمره

فمن هذا المنطلق یعلم أن  اإلظهار و اإلخفاء هکد حربکة   262، ص1398ابن قدلدیه، )
قبالة ال فر و ال اللة فعندما ی دن البناء تأییداط أو وسیلة لطمکس الحکق ال یظهکرون و ال 
 یبندن قبدرهم و عندما ی دن البنکاء اعکالءط للحکق و تزییفکاط للباطکل یظهرونهکا و یبندنهکا

(http://mghanbarian.ir/doc/1681/ و ممن جری علی هکذا المبنکی هکد االمکام  
حیث اعترض علی اعادة اعمار مسجد األق کی بعکد مکا أحکرق علکی یکد  ال میني

هکاط لهکم ضکد  وا به ضرراط بلیثاط لی دن في مرأی الشعدب المسکلمة و ُمحر  ال هاینة و أضر 
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ذا في بناء المسجد النبدي حیکث حتالل ال هیدني و لئال  ت فی جریمتهم الن راء و هاإل
 ال یحتاج الی مسجد أرستقراطي و منائر مزخرفة فإن  رسدل اللهقال: إن  الرسدل

 هان یرید مجد االسالم و هرامة المسکلمین فکإن  المسکلمین ال ینسکدن جکرائم آل سکعدد
؛ ل ن ُیری في نفس الدقت أن  االمام ال میني یحکث  80، ص21، ج1431ال میني، )

عمیر قبر الشهید مدرس ذلك العالم المناضل لالستعمار حیکث قکال: یلکزم تبیکین علی ت
 الرؤیة السیاسیة و العقدیة لهذا العلم المجاهد و بجهدنا القلیل نسعی لعمارة قبره النائي

د محمد رضا ال لبای اني زعیم   74، ص19الم در السابق، ج ) و هذلك آیة الله السی 
که فطکن رد  طلب بناء قبة للسیدة فاطمة الزهراء الحدزة العلمیة في ع ره اذ حیکث أن 

لدسیستهم العمیاء من رد  روایة خفاء قبرها الشریف فإن  في خفائه و استمراره عاراط و شناراط 
ي بنفسه في سبیل اسکتمرار  ه مستعد بأن ی ح  علی ظالمیها مدی الع در و رد  علیهم بأن 

   و من الجکدیر بالکذهر أن  االئمکةhttp://hajj.ir/fa/7207)خفاء قبرها الشریف 
دوا االبنیة التکي بنیکت علکی ایکدي بنکي العبکاس إلن   المعاصرین لل الفة العباسیة ما أی 
تأییدهم لد هان لبان و الداعي لنقل تأییدهم متکدفر؛ و مکن جملکة مشکاریع اإلعمکار فکي 

که بنکاه ألن العهد العباسي البناء الهاروني ألمیرالملمنین یرسکم فکي أذهکان حیکث أن 
غیکر معکاد  ألوالده و أن  العکداء مکن قبکل ذریکة  العدام صکدرة محکب  ألمیرالمکلمنین

له و هد البریئ المظلدم علی أیدي العلدیین و الشاهد علی ذلك ش ایته عند  اإلمام
منهم حیث روي السید ابن طاووس بسنده عن عبد الله بن حازم في واقعة  قبر االمام

ی : »... قبر أمیرالملمنین عثدر هارون علی کا َصکلَّ ی ِعْنکَدَها َفَلمَّ َهَمة  َفَ لَّ َفَجاَء ِإَلی َأ
ِه َأْعِرُف َفْ   َهَمِة ُ مَّ َجَعَل َیُقدُل َیا اْبَن َعمِّ َأَنا َو اللَّ

َ
َ  َعَلی اأْل َلَك َو َرْهَعَتْیِن َدَعا َو َبَ ی َو َتَمرَّ

ِه َجَلْسُت  ِذي َأَنا ِبِه َو َأْنَت َأْنکَت َو َلِ کنَّ ُوْلکَدَك ُیکْلُذوَنِني َو  َساِبَقَتَك َو ِبَك َو اللَّ َمْجِلِسَي الَّ
کی ِإَذا َهکاَن َوْقکُت  ي َو ُیِعیُد َهَذا اْلَ اَلَم َو َیکْدُعد َو َیْبِ کي َحتَّ َیْ ُرُجدَن َعَليَّ ُ مَّ َیُقدُم َفُیَ لِّ

َحر... که یجلکس علکی أری کة و العجب العجا  120ابن طاووس، بی تا، ص) «السَّ ب أن 
الذین هم أولی الناس بکه منهکا بکل یتعقکبهم فکي و یمنع ذریة االمام ال الفة به

 البراري و ال حاري.
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 الدراسات السابقة:
ُهتبت هتب هثیرة في مجال البناء علی القبدر ل ن اغلبهکا قامکت بالبحکث و النظکر مکن 

تهم في البنکاء علکی القبکدر إلزامکاط طدا ال دء علی روایاتهم و ادطریق هتب العامة و سل   ل 
عي اإلنتماء الی اهل السنة و الجماعة ه ید  هک)البناء علی القبدر  للسکید  لل  م حیث إن 

اج و )البناء عند  حسن طاهري ال رم آبادي باللثة الفارسیة و نقله الی العربیة رعد الحج 
سة و تقریکرات  ر النبکی واهکل بیتکهقبد قبدر االنبیاء و االولیاء  للعتبة العباسیة المقد 

 ،  باللثکة الفارسکیةپاسکداری از مراقکد پیکامبران وامامکان) الله محمکد سکند، ةس آیودر
الله  ةیآلالتدحید والشرک فی القرآن ال ریم، بحدث فی الملل والنحل، رسائل و مقاالت 

حسکین  محمکدآلیة الله   البراهین الجلیة في رفع تش ی ات الدهابیة)سبحانی، الجعفر 
آلية    الرد علی الدهابیکة)شیخ علی هدرانی،   للالرد علی الفتاوی المتطرفة)قزوینی، ال

فکت و طبعکت ل کن فکي و  بالغیالجداد  محمدالله  غیرها من ال تب و االبحاث التي أل 
قین بالبحث في هذا المجال من منظار روایکات اهکل البیکت:  هذا البین قام بعض المحق 

اط علی هتاب بهذا هک)فقه المزار في أح ادیث األئمة األطهار  آلیة الله جعفر السبحاني رد 
ة الجداز من دون تف یل في بحثها السندي و  العندان لعبد الهادي الحسیني أوجز في ادل 
الداللي، ای ا من جملة ما هتب في هذا المجکال هتکاب )بنکاء القبکدر و زیارتهکا رؤیکة 

ق الب ري باللثة العربیة لم یبحث فکي ادلکة شرعیة  لعباس علي زارع منش ترجمه صاد
درس الجداز من م ادر االمامیة متناط أو سنداط و هذلك هتاب في رحاب أهل البیکت

المدضدع من زوایا م تلفة فتحدث عنه في ضدء القرآن ال ریم و السنة النبدیکة و الفقکه 
یکق آراء و في ضکدء الفقکه االمکامي و ذهکر فجکائع تطبالُسني  و ن دص اهل البیت

کة الجکداز مکن  ه هسابقیه أوجز و اخت ر البحکث خ دصکاط فکي ادل  دي ابن تیمیة ل ن  مقل 
.روایات أهل البیت  متناط و سنداط

لت هذه المقالة بالبحث في ادلة جداز البنکاء مکن ال تکاب و الروایکات مکع  و قد ت ف 
  دمیندي فیها تف یال م افاط الی ذهر شداهد لذلك من زیارات المعالبحث السن

 و غیرهم من األولیاء .
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 البناء علی القبور في ضوء الکتاب العزيز

 1 21لقد دل  ال تاب العزیز علی جداز البناء علی القبدر ففي سکدرة ال هکف )ال هکف/
هم و  حیث ذهر الله سبحانه و تعالی ق ة اصحاب ال هف اولئك الفتیة الذین آمنکدا بکرب 

وا من الحاهم المشرك الی ال هف  فأنامهم  الث مائة عام و ازدادوا تسعا وعندما عثکر فر 
علیهم دعدا الله أن ُیمیتهم فاخت م الملمندن و من رو البعث علی بناء مسجد علکیهم أو 
الملمندن في ذلك العهد من الیهدد و الن اری في بناء مسجد علیهم او بناء هنیسة فثلب 

  619، ص3، ج1416، د هاشکمسکی ،بحرانکیال) الن اری فبندا علیهم مسجداط یزورونه
ف ار هذا المسجد عالمة ودلیال علیهم اراد الله ان یجعلهم آیکة علکی البعکث و المعکاد 

.  روحا و جسماط
م حسب اآلیة الشریفة أن  اصل البناء متفق علیه من ِقَبل المتنازعین اال  أن   من المسلَّ

.ال الف في أن ی دن مسجداط أو غیره فثلب اهل التدحید فبندا   مسجداط
م طریقة لتشعیر االمدر الدینیة هالبعث حیث  د سیرة العقالء وتعلِّ اآلیة الشریفة تلی 
صار المسجد عالمة للبعث فسائر االمدر الدینیة و شعائره تسد  فیها هذه الطریقة هما 
جرت هذه الطریقة في االدیان همسجد ال  رة و مسجد رد الشمس من بناء مسجد أو 

ه مشهد لتلك اآلیة ا ه شرع من سبق و بالنهي الدارد نسخ، الوجه له ألن  اللهیة وما قیل إن 
د البناء فالروایات الداردة تحمل علیه  ی  حسب روایات العرض یقال: إن  ال تاب العزیز یل
فی دن النهي في غیر االولیاء وال الحین م افاط الی أن  روایة لعن الله الیهدد ات ذوا قبدر 

ه شرع من انبیائهم مساجد ال تن سخ اآلیة ألن  اخبار اآلحاد ال تنسخ اآلیات و القدل بأن 
ه یقال هل الرسدل لعنهم و هم یعملدن بشریعتهم  سبق ال معنی له حیث أن 

السماویة؟ و هذا ما الیقدل به احد فال وجه لهذه الروایة، اال  ان یقال إن  المعنی لعنهم 
 لسجددهم علی القبدر ال البناء علیه.

حیث یأذن الله في رفعهکا  2 36ندر/ستدل  به علی جداز البناء آیة رفع البیدت )ومما ی
 و ذهر اسمه و تسبیحه فیها عند الفجر و عند الثروب.

                                                 
اَعَة اَل َرْیَب ِفیَها ِإْذ َیَتَنَزُعدَن َبْینُهْم َأْمَرُهْم َفَقاُلدْا اَهَذاِلَك َأْعثَرَنا َعَلیْهْم ِلَیْع  َو . »1 ِه َحقٌّ َو َأنَّ السَّ کا َلُمدْا َأنَّ َوْعَد اللَّ ْبُندْا َعَلکیِهم ُبْنَیانط

ِ َذنَّ َعَلیهْ  ِذیَن َغَلُبدْا َعلَی َأْمِرِهْم َلَنتَّ ُهْم َأْعَلُم ِبِهْم َقاَل الَّ ب   «.ْسِجداط مَ  مرَّ

ُح َلُه ِفیَها ِباْلُثُدوِّ َو اآلَْصاِل . »2 ُه َأْن ُتْرَفَع َو ُیْذَهَر ِفیَها اْسُمُه ُیَسبِّ  «.ِفي ُبُیدت  َأِذَن اللَّ
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 تبیین مفر ا  اآل ة: 
قدله تعالی: )في بیدت  متعلق بک)مش اة  في اآلیة السابقة فی دن التقدیر ه ذا: الله ندر 

 دة في بیدت اذن الله ان ترفع... .السمدات و االرض مثل ندره همش 
أِذَن: استعملت هذه المفردة و مشتقاتها في القرآن ال ریم بمعنکی اإلرادة، اإلعکالم، 

ء فی دن المعنی هد اإلعالم همکا وردت فکي اإلطاعة و العلم. وهي تتعدی بحروف هالبا
ْن اآلیة الشریفة:  ذِّ

َ
اِس ِباْلَحجِّ   َو أ تُه )الالم  بمعنی االجازة و بک  27الحج/ ) ِفي النَّ َعَفا اللَّ

ِذْنَت   َعْنَك ِلَم 
َ
َو متا كتاَن و هي هنا بمعنی االرادة هما في قدلکه تعکالی   43التدبة/ ) َلُهْم   أ

ْن َتُموَت ِإَلَّ ِبِإْذِن 
َ
ِه   ِلَنْفٍس أ  . 145آل عمران/ ) اللَّ

هر استعمال اللف  فکي هکال و اإلرادة لها قسمان: إرادة ت دینیة و إرادة تشریعیة و الظا
 المعنیین.

ة و ال فضالرفع:  ابکن ) و الدضکع  125، ص2، ج1409الفراهیدي، ) خالف الذل 
فی دن شریفاط مرفدعاط و فیه معنی التقریکب ای کاط هاآلیکة   423، ص2، ج1404فارس، 

بة ألهل الجنة.  34الداقعة/) َمْرُفوَعة  َو ُفُرٍس الشریفة:   اي: مقَر 
 الداللة

ة و هکي غیکر المسکاجد ا لمراد من البیدت حسب ظاهر اللف  هد البیدت المعروفة المبنی 
هالفرق الذي بین بیت الله و المسجد الحرام فإن  البیت غیر المسجد و إن هان المسکجد 
مشتمال علیه فی دن المعنی: في بیکدت أراد اللکه ت دینکاط و تشکریعاط رفعهکا و تشکریفها و 

حت بهذا المعنی روایات الفکریقین تقریبها؛ فان  الرفع ه نا یالئم المعاني المذهدرة و صر 
ها بیدت االنبیاء و بیکت علکي و  حیث أجاب الرسدل عن سلال السائل في هذه البیدت بأن 

؛ 203ص 6؛ السکیدطي، بکی تکا، ج119، ص8، ج1407ال لیني، ) فاطمة من افاضلها
بیدت و تعمیرها و ابقاءهکا و فعلی هذا یجدز رفع هذه ال  367، ص9، ج1415اآلوسي، 

دفنکدا فکي بیکدتهم  هاالمام العس ري و بعض االئمة  حیث أن  رسدل الله
 فحینئذ یسد  القدل برفع البیدت علی القبدر.

 و علی ما ورد في الروایات في تبیین المراد من هذه اآلیة بأن  البیدت هم االئمکة 
 عطف بیان للبیدت فالبیدت هم رجکال« َجاَرٌة...ِرَجاٌل ال ُتْلِهیِهم تِ »حیث جعلت الروایة 

تنبیهکاط  وهما ورد في الروایکات عکن االمکام البکاقر  182، ص1، ج1407ال لیني، )
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ة مدارد هما وقع لع رمة ه عند بیدت اذن الله أن ترفع في عد  ابن شهر آشکدب، ) للسائل أن 
لبیکدت هکم فت کدن ا  256، ص6، ج1407ال لینکی، ) و قتادة  372، ص3، ج1376
و ی دن المراد رفع قدرهم و تعظیمهم و هذا یح ل باتباعهم و نشر علدمهم  االئمة

 و ابقاء آ ارهم و قبدرهم بما یناسب شأنهم الرفیع.
و مما یستفاد من اآلیة جداز التسبیح و ذهر الله و العبادة عند هذه البیدت سداء هانت 

کد مکا قیکل مکن عکدم جکداز بیدتاط مبنیة أو ائمة أحیاء او شهداء بل رجحا ن ذلك و هذا یفن 
 ال الة و العبادة لله في هذه المداضع.

 البناء علی القبور في ضوء األحاديث:

زة للبنکاء علکی القبکدر بال  کدص  فی هذا المبحث نبدأ بعرض وتبیین الروایات المجد 
ح کلت  وتعمیرها و األدلة التي تالزم الجداز حیث أن  النبي دفن في بیته الشریف ل کن

تثییرات فیه من جعل مرمرة خ راء مما یلکي القبکر الکذي یکدل  علکی عکدم تکرك القبکر 
حیکث  الشریف بحاله بل جعل لذلك البناء اعماالط هاللزوق به تبرهاط و هکذا األئمکة

الذي أخفي قبره خدفاط من ال دارج و أعدائکه مکن  لهم بالتدریج هأمیرالملمنین بني
حسب زمانهم و بحسب القدرة علی البنکاء حیکث  األئمة بني أمیة أن ینبشده و سائر

هاندا یعیشدن في زمن الظلمة من بني امیة و بني العباس وعدم مطاوعة قلدب الناس لهم 
ألن  عمدم الناس هاندا یعتبرونهم علماء هسائر علمائهم ال أئمة افترض الله طاعتهم علی 

هم اتبعدا غیر اهل البیتالعباد و عند اهثر العامة اقل  من علمائهم حیث أ  .ن 
في معاملة الرسدل لقبدر  من ملیدات ت  یص قبدر األولیاء روایة االمام الباقر 

ه عندما هان  یمدت احد من بني هاشم ی نع ما الی کنعه ألحکد مکن الهاشمیین حیث أن 
ه علکی قبکره حتکی  ی علی هاشمي ن ح قبره بالماء و وضع هف  ه اذا صل  المسلمین و هد ان 

ری اصابعه في الطین ف ان اذا قدم غریکب أو مسکافر فیکری القبکر الجدیکد و ا کر هکف ت
ی و هذا العمل و إن لم یدل  علی البنکاء  الرسدل یعلم بأن  أحداط من بني هاشم قد تدف 

ه یدل  علی وجدد الفرق بین الهاشکمي و غیکره ، 3، ج1407ال لینکی، ) داللة قطعیة ل ن 
 . 4، ح200ص

 السند:الروایة صحیحة 
، 260، ص1416 نجاشکي،ال) :  قة  بت معتمکدعلي بن إبراهیم بن هاشم القمي. 1
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 . 680رقم
الم کدر ) :  قة اول من نشر حکدیث ال کدفیین بقکمإبراهیم بن هاشم أبد إسحاق. 2

 . 18، رقم16السابق، ص

:  قکة عظکیم القکدر األزدي أحمکد أبکد عیسکی بکن زیادبن  محمد إبن أبي عمیر:. 3
 . 887، رقم326الم در السابق، ص) عند الشیعة والم الفینوالمنزلة 

الم کدر السکابق، ) بن اذینکة  قکة  الرحمن عبد بن محمد بن عمرعمر بن أذینة: . 4
 . 752، رقم 283ص

الم کدر السکابق، ) :  قکة شکیخ االصکحاب فکي زمانکهسنسکن بن أعین بن زرارة. 5
 . 462، رقم 175ص

  :ا  لة الخاصة علی مشروعیة البنا
یبحث في هذا المقام عن الروایات التي تدل  علی الجداز ألسباب هحف  حرمة الدلي أو 
هعالمة للقبر أو ألمر االمام بذلك و ُیذهر فیه ما یالزم جداز البناء و الشداهد علکی ذلکك 

 من زیارات المع دمین و غیر المع دمین من األولیاء.

 البنا  جائا یفظًا للحرمة
ز فکي دفکن هکاجرة للبناء هد ما رواه ال دوق من أن  اسکماعیلمن االدلة المجد 

 کدوق، ال) الحجر في المسجد الحرام و جعله عالیا و بنی علیه حائطاط لئال یدطکأ القبکر
 . 37، ص1، ج1386
 صحیحالاند 

 نجاشکي،ال) محمدبن الحسن: بن احمد بن الدلید  قکة  قکة عکین شکیخ القمیکین. 1
 . 1042، رقم 383، ص1416

، رقکم 354الم در السابق، ص) من وجده القمیین حمد بن حسن ال فار  قةم. 2
948 . 

 . 743، رقم281الم در السابق، ص) العباس بن معروف:  قة. 3

 . 664، رقم253الم در السابق، ص) :  قة من األجالءعلي بن مهزیار. 4

، 136، ص1427الطدسککي، ) حسککن بککن سککعید االهککدازي: امککامي  قککة جلیککل. 5
 . 179رقم



 

 

ظر
ن

 ةی
الب

ل 
اه

ی
 یف  ت

عل
اء 

لبن
ا

 ی
عل

ور 
لقب

ا
 ی

نة
لس

و ا
ب 

کتا
ء ال

ضو
 

117 

، رقم 274، ص1416 جاشي،الن) :  قة وجه  بتالن عي األعلم النعمان بن علي. 6
719 . 

 . 504، رقم189الم در السابق، ص) :  قة الن عي عمیرة بن سیف. 7

، 416، ص1490ال شککي، ) ابککدب ر الح ککرمي: محمککد بککن عبداللککه: امککامي. 8
  317ص  11 ، جال ککدئي، بککی تککا ؛221ص 4، ج1416)المازنککدرانی،  قککة   788رقککم
، 5، ج1407ال لینککي، ) و لروایککة االجککالء عنککه همحمککد بککن أبککي عمیککر  7103رقککم
و اهثکار   5068، ح49، ص4، ج1413ال دوق، ) و صفدان بن یحیي  2، ح544ص

سیف بن عمیرة في مائة و عشرة روایة عنکه مکن ال تکب االربعکة و المحاسکن علکی اقکل  
 التقادیر.

 الداللة
جداز البناء لحف  حرمة ال الحین و جداز رفع القبکر اهثکر مکن اربعکة الروایة تدل  علی 

اصابع لذلك و فیها رد  ما قاله اتباع ابن تیمیة من أن  البناء ذریعة للشکرك بکل هکد ذریعکة 
لحف  حرمة اولیاء الله الذین هم اعظم حرمة من ال عبة و تکدل  ای کاط أن  ال کالة عنکد 

فکي الِحجکر  الروایة الشریفة حیث أن  قبر هاجر  القبدر الضیر فیها هما تشهد لذلك
ه معلدم الم ان فهکل یفتکي مفکت  بعکدم جکداز  ی عنده و یدعی و یطاف حدله مع أن  ی ل 
ال الة نحد الِحجر لدجدد القبکر؛ نعکم المق کدد هکد ال عبکة همکا یفعلکه ال ثیکر مکن 

هدن الی ال عبة المعظمکة وقبکر و لکي مکن األولیکاء المسلمین في هذا الشان عندما یتدج 
 ی دن أمامهم.

 جاار البنا  کعالمة للقبر
في الروایات التي جعل البناء عالمة و دلیالط للناس لدفن مدتاهم عنکد القبکر و للزیکارة و 
الدعاء وال الة عند قبر الدلي ال من حیث هد قبر بل لما ت منه مکن الجسکد الشکریف 

ط لنزول الرحم  ة و البرهة ال اصة اإللهیة.لذلك الدلي حیث ی دن الم ان محال 
  فن عثماا بن مظعااروا ة 

کِه  َعْن َعِليِّ ْبِن َأِبي َطاِلب   َلُه َرُسکدُل اللَّ ا َماَت ُعْثَماُن ْبُن َمْظُعدن  َقبَّ کا  َقاَل َلمَّ َفَلمَّ
باط َو  اط َو َبَسَط َعَلی َقْبِرِه َ ْد بکاط  َدَفَنُه َرشَّ َعَلی ُتَراِب اْلَقْبِر اْلَماَء َرش  َل َمْن َبَسَط َعَلْیکِه َ ْد َهاَن َأوَّ

ی َعَلْیِه ُتَراَب اْلَقْبِر ُ مَّ َقاَل  کِه  َیْدَمِئذ  َو َسدَّ َو َمکا  َعَليَّ ِبَحَجر  َفِقیکَل َیکا َرُسکدَل اللَّ
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ی َأْدِفَن ِإَلْیِه َقَراَبِتي َفَدَضَع اْلَحَج  ُم ِبِه َقْبَرُه َحتَّ کُه َتْ َنُع ِبِه َقاَل ُأَعلِّ ی اللَّ َر ِعْنَد َرْأِس اْلَقْبِر َصکلَّ
 .َعَلْیهِ 

بعد ما دفن عثمان بن مظعکدن جعکل  من المتفق علیه بین المسلمین أن  الرسدل
ا ُسئل عن ذلك  ل من فعل الرسدل له ذلك حیث أمر بحجارة فلم  حجارة عند رأسه وهد او 

ه یرید تعلیم القبر لدفن قرابته الیه.  قال إن 
ة وردت فکي هتکب حکدیث الشکیعة بطکریقین أحکدهما مسکند همکا فکي هذه الروایک

  و اآلخکر مرسکل همکا فکي 203، صاألشکعثیات – دفی، الجعفریات ال) الجعفریات
 . 238ص 1 ج ،1385)مثربی،  دعائم اإلسالم

 سند الجعفر ا 
ن المحکد ث بناءاط علی اعتبار هذا ال تاب، فإن  الروایة ت دن معتمدة یقدی العمل بها و بی 

.  15، ص1، ج1417ندری، ال) الندري ذلك في خاتمة المستدرك  تف یالط
 الداللة

ص الروایات التکي دلکت علکی  الروایة تدل  علی استثناء قبدر ال الحین و األولیاء وت   
ل معلدم الدجه و هد جعکل عالمکة لکدفن القرابکة ترك القبر و ت لیة سبیله وفعله معلَّ
و أبنکاؤهم ممکن  فاألئمکة هد مقام ابن مظعکدن  عنده و المالك في هذه الروایة

سککاروا علککی مککنهجهم و نککالدا المراتککب العالیککة فککي القککرب اإللهککي هالسککیدة فاطمککة 
و امین الدالیة احمکد بکن مدسکي و عبکدالعظیم الحسکني بطریکق أولکی   المع دمة

بحکث  مستثندن من روایات النهي فأصل البناء  ابت و البحث في مقداره و سعته و ندعکه
 آخر.

 اظهار القبر بما  الرم البنا ب أمر االمام
ککا وافیککت مککع جعفککر  ککال قککال: لم  و عککن هشککام بککن سککالم قککال: حککد  ني صککفدان الجم 

ادق ي أمیکر  ال   احلة فهذا قبکر جکد  ال دفة یرید المن در قال لي: یا صفدان أنخ الر 
دي أتأذن لي أن أخبر أصحابنا من أهل. ..الملمنین  ال دفة به فقال: نعم؛ قلت: یا سی 

 .وأعطاني دراهم فأصلحت القبر
ه عندما  ال أن  في عهد المن در العباسي واستقرار السلطنة العباسیة یذهر صفدان الجم 

ی  مر  علی قبر أمیرالملمنینالمن در في ال دفة أراد اإلمام ال ادق و زاره و صکل 
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اس اجاز له ذلکك و أعطکاه دراهکم عنده و أمر صفدان بذلك و عندما سأله اظهار القبر للن
 . 856ص، 2 ج ،1395ابن هالل الثقفی، ) فأصلح القبر

 الاند
ع هد ابد إسحاق بن هالل الثقفکي فکي هتکاب  أقدم من روی هذه الروایة علی حسب التتب 

الذي هکد مکن ال تکب المعتمکد علیهکا فکي   856، ص2 ج ،لم در السابقا) الثارات
الذي هکد ای کاط مکن   240، ص1419المشهدی، ) شهديالتاریخ  م المزار ال بیر للم

ل علیها.  ال تب المعد 
ه بناءاط علی اعتبار روایات المزار ال بیر للمشکهدي  الروایة بهذین السندین مرسلة ل ن 
 لشهادته بد اقة رواته و إعتماد بعض األصکحاب علکي هکذه الروایکة ه کاحب الجکداهر

حباب العمل حسب الزیارة الداردة فیها حیث قال باست  95، ص20 ، ج1404النجفی، )
ل علیها.  ت دن معتبرة یعد 

 الداللة:
ا تدل  علیه هذه الروایة هد أن  اإلمام  أ جاز ل فدان إظهار مرقد أمیرالمکلمنینمم 

ق به همکا یکدل  و إصالحه بما یحتاج الی دراهم و الی معین یستعان به و آلة بناء و مایتعل 
ما بنی علی علیه هالم صفدان ل ن الیب الغ في هذا البناء بأن یقال هان هما هد االن بل رب 

ص جمیع روایکات النهکي  القبر دهة أو ما یشبهها فالروایة تدل  علی عمارة القبدر و ت   
 عن البناء و تسد   صرف االمدال في البناء علی القبر.

د جداز البناء مرفدعة الحسین بن محمد حیث روی عن االمام ا  ل ادقو مما یلی 

ه ما   مسجد إال  و هد علی قبر نبي أو وصکي استشکهد فاصکاب دمکه ذلکك الم کان بنيأن 
 . 370، ص3، ج1407ال لینی، )

ما ذهره حسن بکن علکي القمکي فکی تاری که مکن من الشداهد ای اط علی جداز البناء 
ة التي جعلت و البناء الذي بني علی مرقد السیدة فاطمة بنت اإلمکام مدسکی بکن السقیف
بید األشعریین الذین هاندا معروفین بالتشدد في الحدیث و بیکد زینکب بنکت  جعفر

 بکن مدسکی بکن الحسکین بکن علي بن الحسینوفي نقل آخر منه عن  االمام الجداد
هکم اختلفکدا فکي الکذي   50، ص1416نجاشي، ال) الثقة القمي بابدیه عن ابن الدلید أن 

 .  214-213، ص1361القمي، ) ی عها في السرداب
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و مکن دون دخکل للسکلطة  المهم في المقام أن  هذا األمر هان في زمن األئمکة 
ل العباسي و مع ذلك ال نکری نهیکاط  العباسیة هما هان في أمر أمیرالملمنین من التدخ 

 ب  دص هذه االفعال.

 ما الرم جاار البنا 
ین صراحةط هأن یأمر المدلی باصالح القبر أو یبني ع لی القبر هما مر  أو یأتي الح م تارة یبَّ

کق بالبنکاء فتکدل  بالمالزمکة علکی  بشیئ یالزم الجداز هأن یذهر آ اراط للبناء أو اعماالط تتعل 
الجداز و أ ر شرعي یتقرب به الی اللکه و اال  فلکد هکان البنکاء بدعکة أو شکرهاط همکا زعمکه 

.  المدعي لما هان ذلك جائزاط
 و في هآا المجال ناتعرض روا تین:

 ایة األولی:الرو
ن هیفیة زیارة الرسکدل بکأن یقکف الزائکر علکی قبکر  روایة علي بن جعفر التي تبی 

بالبال  و الدعاء بما ح ره  م یسند ظهره الی  و بعد السالم و الشهادة له النبي
ُهمَّ ِإَلْیکَك َأْلَجکْأُت »المرمرة ال  راء التي تلي القبر و یلتزق بالقبر فیدعد بهذا الدعاء   اللَّ

د   ، 1398ابکن قدلدیکه، ) َعْبِدَك َو َرُسکدِلَك َأْسکَنْدُت َظْهکِري... َأْمِري َو ِإَلی َقْبِر ُمَحمَّ
 «.  17ص

 الاند: صحیح
ابدعبدالرحمن محمد بن احمکد بکن الحسکن العسک ري:  قکة و قکه ابکن قدلدیکه . 1

 بالتد یق العام في اول هتابه هامل الزیارات وهد من رجاله من دون واسطة.

 الحسن بن علي بن مهزیار:  قة من رجال علي بن ابراهیم في تفسیره بکال واسکطة. 2
 . 22، ص1، ج1367 ،قمیال)

 . 178، ص1416 نجاشي،ال) :  قة من األجالءعلي بن مهزیار. 3

علي بن الحسین بن علي بن عمر بن علي بن الحسین بن علي بن ابي طالب: من . 4
، 1363)بحکر العلکدم،  العلدم فیه هان عالما فاضال رجال هامل الزیارات قال السید بحر

ککدة ؛ مککن اصککحاب ال ککاظم  94، ص 3ج ، 7، ج1439الزنجککاني، ) احادیثککه جی 
 . 9597، ح213ص

 . 803، رقم429، ص1490ال شي، ) علي بن جعفر  قة. 5
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 الداللة:
: الروایة ت شف عن وجدد مرمرة خ راء مما یلي القبر التي هي زینة عرفا و الط  انیاط  او 

ها بح م القبر حیث قکال  َو »تدل  علی أن  في إسناد الظهر الی هذه المرمرة مزیة حیث أن 
د   و جعل اسناد الظهر و اللزوق بالقبر هاستقبال القبلة « َأْسَنْدُت َظْهِري اَلی َقْبِر ُمَحمَّ

ا قلنا أن   و جعل هذا العمل همقدمة للدعاء للتقرب الی الله و ق اء الحدائج؛ فیت  ح مم 
في إسناد الظهر الی القبر الذي تحقق في اإلسناد الی المرمرة مزیة فدجدد بناء و ماشابهه 
ناط ال حرمة فیه ان لم ی کن مرغدبکاط فیکه مکن قبکل  یاط أو مزی  من حائط سداء هان حائطاط عاد 

 المدلی.
 الروا ة الثانیة

ن االمام ال ادق  ة زیکارة أبکي عبداللکهفیها طریقک روایة حسین بن  دیر التي یبی 
حیث أمره بأن یثتسل علی الفرات و یلبس الثیاب الطاهرة و یتحفي في المشي الی القبر 

و یأمر الراوي بالتهلیل و  الشریف و التبیین بأن الزائر في حرم من حرم الله و الرسدل
م علکی أبکي عبداللکه م بالسکال الت بیر الی أن ی ل الی باب الحائر وعند الباب یسل 

و بهکذا الم کمدن تدجکد  2، ح575، ص4، ج1407 لینکی، ال) المذهدر في الروایکة
خمسة مداضع لفک  بکاب الحکائر باسکانید  روایات هثیرة و قد ورد في هامل الزیارات في

 و هکذلك التهکذیب  221و  198و  191و  154و  133، ص1398ابن قدلدیه، ) متعددة
 لفقیه مرسالط مجزوماط .و من الیح ره ا  54، ص6 ، ج1407الطدسی، )

 الاند صحیح
ة هم . 1 ة من اصحابنا: العد   أذینة بن الله عبد بن محمد بن علي و إبراهیم بن عليعد 

و هم   272ص  ،1381العالمة الحلي، ) الحسن بن علي و أمیة بن الله عبد بن أحمد و
  قات.

 قکه النجاشکياحمد بن محمد بن عیسی االشعري وجه القمیین و رئیسهم  قکة و   . 2
 . 198، رقم81، ص1416النجاشي، )

 القاسم بن یحیی بن الحسن بن راشد:  قة من رجال هامل الزیارات. 3

، 104، ص3، ج1407ال لینکی، ) الحسن بن راشد:  قة روی عنه ابن ابي عمیکر. 4
في  ال ة مداضع من ال افي و مدضع من االستب ار و  ال ة مداضکع مکن التهکذیب   2ح
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ة هامل الزیارات في اربعة مداضع و ضعفه الث ائري ل ن ابن داود استدرهه وهد من روا
بکأن  ال عف في الحسین بن راشد مدلی بني العباس و الحسن بن راشد مدلی آل مهلب 

و التکبس االمکر علکی الث کائري   117، رقکم439، ص1383ابکن داود الحلکی، )  قة
ه علی فرض هدن مدلی بني العباس و الحاصل أن   فت عیف الث ائري الیجدي في المقام

 ای ا هد الحسن بن راشد نقدل بد اقته لما تقدم.

، 55، ص1416)النجاشکي،  الحسین بن الثدیر بن ابي فاختة:  قة و قه النجاشي. 5
  125رقم

 الداللة 
هذه الروایة و أمثالها التي تدل  علی وجدد باب و جدار... و عمل خاص عند الدصدل الی 

س الی الزیارات الداردة قبل البناء التي ت تلف فیها هیفیة الزیارة ت شکف أن  الباب بالقیا
لدجدد هذه االبنیة مزیة و أ ر قربي یتقرب به العبد الی الله عزوجل  حیکث أن  فکي حالکة 
عدم الدجدد التدجد هذه االعمال و بعد وجددها لها ذلك األ ر هان ت دن مبدأ للت بیر و 

تسلیم علی حجة الله هما نراه في الروایة الشریفة فاذا هانکت هکذه التهلیل وت دن مبدأ ال
بها بل أمر بعدم التقرب الیها و االهتفاء بالتسلیم و  االشیاء محرمة لما اعتنی االمام 

 الزیارة هما هان في حالة عدم الدجدد.
ا نری هذا األمر في زیکارة المع کدمین و غیکرهم مکن ال کالحین و  الملفت للنظر أن 

شهداء فیم ن القدل بالثاء ال  دصیة في الش  یة و القدل بأن المالك هد الع مة و ال
ص الروایات الناهیة و عل ص بهکم الشهادة و ال الح ال امل فت    ی أقل التقادیر ت   

 .فقط
 ااب تعمیر قبار ا ئمة

بعکض فکان  من األمدر التي تدل  علی جداز البناء ما ورد من  داب تعمیر قبدر األئمة
ری القبدر من نجباء ال لق و صفدة الله و لهم  داب من أعان  الروایات قد ذهرت أن  معم 

، 1414الطدسکی، ) سلیمان علی بناء بیت المقدس الذي هد من ق در الجنة في الکدنیا
و عکد  مکن   1م کمدن االسکراء/) الذي بارك الله حدلکهو معراج الرسدل  369ص

رهم حثالة من الناس.  یعی 
 هذه الروایة في التهذیب للشیخ الطدسي و فرحة الثري البن طاوس:وردت 
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 :و الیك الروایة عن االمام ال ادق
هِ  َه َجَعَل َقْبَرَك َو َقْبَر ُوْلِدَك ِبَقاعکاط ِمکْن  ِلَعِلي   َقاَل َرُسدُل اللَّ َیا َأَبا اْلَحَسِن ِإنَّ اللَّ

ِة َو َعَرَصات  ِمْن َعَرَصاتِ  َه َعزَّ َو َجلَّ َجَعَل ُقُلکدَب ُنَجَبکاَء ِمکْن َخْلِقکِه َو ِبَقاِع اْلَجنَّ َها َو ِإنَّ اللَّ
َذی ِفیُ ْم 

َ
َة َو اأْل َو ُیْ ِثکُروَن  َفَیْعُمُروَا ُقُباَرُکْم َصْفَدة  ِمْن ِعَباِدِه َتِحن  ِإَلْیُ ْم َو َتْحَتِمُل اْلَمَذلَّ

هِ  باط ِمْنُهْم ِإَلی اللَّ ةط ِمْنُهْم ِلَرُسدِلِه ُأوَلِئَك َیا َعِلي  اْلَمْ ُ دُصدَن ِبَشَفاَعِتي َو  ِزَیاَرَتَها َتَقر  َو َمَددَّ
کِة َیکا َعِلکي  َمکْن  اِري َو ِجیَراِني َغکداط ِفکي اْلَجنَّ َعَموَر ُقُبواَرُکْم َو اْلَداِرُدوَن َحْدِضي َو ُهْم ُزوَّ

َعاَا ُسَلْیَماَا ْبَن َ ا
َ
َما أ نَّ

َ
، 1407 طدسی،ال)... ُوَ  َعَلی َبَناَ  َبْیَ  اْلَمْقَدَس َتَعاَهَدَها َفَکأ

 . 107، ص6ج
 الاند:

 التهآ ل: ضعی 
 الحدیث م مر و ال میر في اول السند راجع الی محمد بن احمد بن داود القمي.

 نجاشکي،ال) محمد بن احمد بن داود القمي: شیخ الطائفة و فقیه القمیین في وقته. 1
 . 385، ص1416
، لم کدر السکابقا) :  قکة امکامي سک ین بکن تمکام بن  الف ل بن علي بن محمد. 2

 . 385ص

، لم در السکابقا) :  قةالفزاري زیاد بن بجیر بن الفرزدق بن محمد بن الحسین. 3
 . 67ص

 : مجهدل، لیست له ترجمة في هتب الرجال. األحدل بن مدسی بن علي. 4

 : لم یذهر في هتب الرجال. السري أبي بن محمد. 5

لم کدر ا) : ذهر ضعفه النجاشي في مدضعین من هتابه البلدي محمد بن الله عبد. 6
فه الث ککائري  325و ص303، صالسککابق ، 1ج ابککن الث ککائری، بککی تککا،) و ضککع 

و ذهر الشیخ الطدسي مکا یلمکح الکی و اقتکه   81ذیل ترجمة عمارة بن زید و ص78ص
ه واع  فقیه له   . 296، صهتب )الطدسي، الفهرستحیث وصفه بأن 

المدني: مجهکدل ال یعکرف اال  مکن جهکة روایکة البلکدي  ال یداني زید  بن عمارة. 7
 . 77، ص1ابن الث ائری، بی تا، ج ؛303، ص1416 نجاشي،ال) السابق بالذهر عنه
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 سند فریة الغري:
 : 77ابن طاووس، بی تا، ص) ذهر ابن طاوس هذه الروایة بثال ة اسانید

 ب ضعیف.هالسند السابق في التهذی .1

 ضعیف .2

2.1. .  محمد بن احمد بن داود القمي ذهر سابقاط

، 1427الطدسککي، ) اسککحاق بککن محمککد:  قککة بتد یککق الشککیخ الطدسککي .2.2
 و 53، ص1383ابککن داود الحلککی، ) الحلککيو هککذلك ابککن داود   331ص

 . 11، ص1381العالمة الحلي، ) العالمة الحلي

 ل.احمد بن زهریا بن طهمان: مجهدل، لم یذهر في هتب الرجا .2.3

ه بن المثیره .2.4  مجهدل لم یذهر في هتب الرجال.: الحسن بن عبدالل 

اب 251، ص1416 نجاشککي،ال) علککي بککن حسککان: ضککعیف جککداط  .2.5  ، هککذ 
 . 77ص، 1ج ابن الث ائری، بی تا،) ، غال 452، ص1490ال شي، )

، 1416 نجاشکي،ال) الهاشمي: ضکعیف مثمکدز فیکه عبدالرحمن بن هثیر .2.6
 . 474، ص1383داود الحلی، ابن ) ، هان ی ع الحدیث 235ص

 ضعیف .3

 نجاشکي،ال) :  قکة امکامي سک ین بکن تمکام بن  الف ل بن علي بن محمد .3.1
 . 385، ص1416

یکذهر فکي هتکب  لم مدلی المن در المن دري بن اسحق المقری محمد .3.2
 الرجال

 و باقي السند هالسابق.
 شاهد ن علی ما قال  البایا في فرض عدم وجا  ا بنیة و وجا ها:

 :ة امیرالملمنینفي زیار
ه عند ورود االمام زین العابدین. 1 ال دفة و مسجدها و لقاء ابکي  فرحة الثري أن 

حمزة الثمالي له و بعد ماجری بینهم من ال کالم سکارا الکی الثکریین وهکي الکی البقعکة 
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ي  1البی اء المبارهة الالمعة بالندر فنزل االمام فمر   خدیه وقال یا أبا حمزة، هذا قبر جکد 
 . 47، صبی تاابن طاووس، ) ...علی بن ابي طالب

بظهر ال دفة  هامل الزیارات باسناده عن أبان بن تثلب روی مرور أبي عبدالله. 2
و نزوله و صکالته رهعتکین عنکد القبکر الشکریف و اربکع رهعکات أخکر فکي مدضکع رأس 

 . 34، ص1398ابن قدلدیه، ) و مدضع منبرالقائم)اروحنافداه  سیدالشهداء
أن  اإلمام یزور القبر مباشرة حیث الیدجد بنکاء و  2نری في هاتین الروایتین وأشباههما

کة  ما اشبهه من سقیفة و غیرها ل ن فی روایات أخری التي البنکاء مکذهدر فیهکا فکإن  هیفی 
الزیارة التي یذهرها ابن المشهدي فکي مکزاره مکن الحمکد علکی طیکب الزیارة ت تلف ه

الشریفة مما یدل علی وجکدد القبکة الشکریفة فکي عهکد الروایکة و  المدلد عند ترائي القبة
الت بیر والتهلیل و التحمید وال لدات علی الرسدل و آله عند الدصدل الی باب الحائر و 

ل ای اط في مزاره عن صفدان  التسلیم عند الدقدف علی باب السالم و قد رواها الشهید األو 
 .  29، ص1410الشهید األول، ) قریبة من هذا المعنی

 شاهد في غیر المعصومین

حیکث قالکت الروایکة إن   ما ورد في زیارة ابي الف ل العباس بن علي أمیرالملمنین
مبعد الدصدل الی مشهد العباس  بالسکالم  یقف الزائکر علکی بکاب السکقیفة ویسکل 

 . 121؛ المفید، هتاب المزار، ص256، ص1398بن قدلدیه، المذهدر في الروایة )ا
 الروا ة: معتبر سند
ابدعبدالرحمن محمد بن احمد بن الحسن العس ري:  قة بالتد یق العام من رجال . 1

 هامل الزیارات من دون واسطة.

 ،قمکیال) الحسن بن علي بن مهزیار:  قة من رجکال تفسکیر القمکي بکال واسکطة. 2
 . 221، ص1، ج1367

 . 178، ص1416 نجاشي،) :  قة جلیل القدرعلي بن مهزیار. 3

 ابن ابي عمیر: محمد  قة مر  سابقاط . 4

ل ن بناءاط علی روایة ابن ابکي  مجهدل الحال و الثقةبین  محمد بن مروان: مشترك. 5
                                                 

ی في ع رنا الحاضر بدر  النجف.1 ا ی دن اللمعان ل ثرة االحجار التی تسم   . ربم 

 .هادي امام امپی ، جمع من محققي مدسسه. راجع مدسدعة زیارات المع دمین2
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عمیر عنه و هدنه من رواة هامل الزیارات حیث روی عنه بهذا اإلسناد في خمسة مداضکع 
 فیم ن القدل باعتبار روایاته.

، 1490ال شي،  قة من اجالء اصحاب االئمة ) أبد حمزة الثمالي:  ابت بن دینار. 6
  .357، رقم203ص

فعلی ضدء ما بحثناه و من مجمدع المرویات صحیحها و ضعیفها نثق ب کدور هکذه 
 األخبار عنهم في اظهار قبدرهم و من التحق بهم من الشهداء و ال الحین.

 النتیجة
ة إذن اللکه برفکع البیکدت و بناءاط علی ما ورد في ال تاب العزیز هآیة اصحاب ال هف و آی

و تعظکیم الشکعائر اإللهیکة و  ورود التفسیر و التأویل في شأن بیدت األنبیاء و األئمة
حفظککاط لحرمتهککا و أمککر  الروایککات المجککدزة هروایککة بنککاء الحککائط لقبککر هککاجر

بإظهار و اصالح القبر الشریف و الروایات الداردة في ما یالزم جکداز البنکاء و اإلمام
 و غیرهم من األولیاء.شداهد علی ذلك للمع دمین وجدد

ه ُیقال بجداز البناء علیها بل اإلستحباب و فکي بع کها بکالدجدب حتکی للعلمکاء  فإن 
هم ور ة األنبیاء و بمنزلتهم فتجري علیهم االح ام إال مکا  العدول الجامعین للشرائط ألن 

 خرج بالدلیل.
لثقافي قبالة مظاهر الشرك و االنحراف و هتك إن  البناء علی القبر هد ندع من الن ال ا

اء و في الحقیقة إن  البناء سداء هان بیتاط للکه أو عمکارة  حرمات الدین فإن  لألبنیة دورها البن 
که یسکعی لتکرویج الکدین و معالمکه و یسکعی  علی قبر عبد من َعبیدالله و أولیائه حیث إن 

ر حسن عقالط و شرعاط لذا نری في البناء لتزییف ال فر و الشرك و االنحراف فهد بهذا الدو
سیرة منطبقة علی هذا األمر  علی القبدر بل في اظهارها و عدم اظهارها ألهل البیت

 لم ُیظَهر ب الف ولدها و أم  األئمة فإن  التأریخ یشهد بأن  قبر بنت الرسدل
ة و السبب الحقیقي في یف الباطل هما تقکدم هد إظهار البراءة و تزیإخفاء قبرها  فإن  العل 

 بیانه.
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 المصادر
 القرآن ال ریم 

نجکف ال األولکی، دار المرت کدیة،ال ،کامل الا ارا  ، هک.ق1398ابن قدلدیه، جعفر بن محمد ) 
 .شرف، عراقألا

، ت: سکید محمکد رضکا رجوال ابون الغضوائريابن الث ائری، احمد بن أبی عبد الله )بی تکا ،  
 ، قم، ایران. حسینی جاللی

 -، تهکران ، انتشکارات جامعکة طهکرانرجال ابن  او  ،  هک.ق1383ود الحلی، حسن بن علی )ابن دا 
 . ایران

 أسکاتذة مکن لجنکة، ت: مناقول تل ابوي طالولهک ق ، 1376ابن شهر آشدب، محمد بن علي ) 
 .شرف، عراقألنجف ا، الالحیدریة المطبعة ،االشرف النجف

ة الغري في تعیین قبر أمیر المؤمنین علويا بون فریابن طاووس، عبد ال ریم بن احمد )بی تا ،  
 ، منشدرات الرضي، األولی، قم، ایران.في النج  أبي طالل 

، ت: هارون عبدالسکالم محمکد، م تکب معجم مقا یس اللغةق ،  هک 1404ابن فارس، احمد ) 
 االعالم االسالمي، األولی، قم، ایران.

، ت: جالل الدین محدث، انجمن آ کار لغارا اق ،  1395ابن هالل الثقفی، ابراهیم بن محمد ) 
 ملي، األولی، تهران، ایران.

ت: علي عبد الباري عطیة، دار ال تب ، روح المعاني ، ق هک 1415آلدسي، محمدد بن عبد الله ) 
 ، لبنان.بیروت األولی، العلمیة،

حکر ت: محمکد صکادق و حسکین ب، الفاائد الرجالیوة، ش   ه 1363) بحر العلدم، محمد مهدي 
 ، ایران.تهران ولی،األ العلدم، م تبة ال ادق،

 ،قسکم الدراسکات االسکالمیة ، ت:البرهاا فوی تفاویر القورتا ، ق 1416) سید هاشم ،بحرانیال 
 ایران. -تهرانة، األولی، بعثال ملسسة

بکي جکا  ،معجم رجال الحود ا و تفصویل طبقوا  الرجوالال دئي، سید ابدالقاسم )بي تا ،  
 اهل البیت:الرقمي . )برنامج جامع فقه

، ملسسة تنظیم و نشر آ ار اإلمام ال میني، صحیفة اإلمامهک ق ، 1431ال میني، سید روح الله ) 
 ایران. -ال امسة، طهران

، ت: السید محمد الحسیني القزویني، ملسسکة الجام  في الرجالق ، 1439الزنجاني، مدسی ) 
 ن.ایرا -ولي الع ر للدراسات االسالمیة، األولی، قم

، بیروت الف ر، دار ،بالمأ ار التفایر في المنثارالدر  ، تا بيالسیدطي، عبدالرحمن بن ابي ب ر ) 
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 .لبنان

االولکی،  ،، مدرسکه امکام مهکدیالماارق ،   ه1410الشهید األول، محمد بن م ی العاملي ) 
 ایران. -قم

د بن علی بن بابدیهال   -قکم األولکی، داوری،، م تبة الکعلل الشرائ ،  هک.ق1386)  دوق، محم 
 ایران.

، ملسسة النشر اإلسکالمي من ال حضره الفقی هک ق ، 1413ال دوق، محمد بن علي بن بابدیه ) 
 ایران. -التابعة لجماعة المدرسین بقم، الثانیة، قم

 ، دار الثقافة، األولی، قم، ایران.ا ماليهک.ق ، 1414الطدسی، محمد بن حسن ) 

، دار ال تب اإلسالمیة، الرابعة، تهران، تهآ ل االیکامک.ق ، ه1407الطدسی، محمد بن حسن ) 
 ایران.

، ت: جداد قیکدمي اصکفهاني، ملسسکة النشکر الرجالهک ق ، 1427الطدسي، محمد بن الحسن ) 
 ایران. -اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسین بقم، الثالثة، قم

، معرفوة أیواال الرجوالالصوة ا قواال فوي ر.ق ،  ه1381الحلي، حسن بن یدسف )العالمة  
 .  عراق -، الثانیة، النجف األشرف منشدرات المطبعة الحیدریة

 .ایران -قم، الثانیة،  ، نشر الهجرةالعین ، هک ق 1409الفراهیدي، خلیل بن أحمد ) 

، ال تاب دار، جزایری مدسدی طیب سید: ت ،تفایر القمي ، ش 1367) علی بن ابراهیم ،قمیال 
 ایران. -قمالرابعة، 

 ، انتشارات طدس.تار ن قمهک ، 1361القمي، حسن بن محمد ) 

، ملسسکه نشکر  ، ت: حسکن م کطفدیرجوال الکشويهکک.ق ، 1490)  ال شي، محمد بن عمکر 
 .   ایران -، مشهد دانشگاه مشهد

، دار ال تکب اإلسکالمیة، الرابعکة اإلسکالمیة، ،الکوافي ، هک.ق1407ال لیني، محمد بن یعقدب ) 
 ایران. -تهران

، منتهوی المقوال فوي أیواال الرجوالهکک.ق ، 1416ازندرانی، محمد بن اسماعیل حکائری )الم 
 ، االولی، قم، ایران.ملسسه آل البیت

، ملسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة الماار الکبیرهک.ق ، 1419المشهدی، محمد بن جعفر ) 
 المدرسین بقم، األولی، قم، ایران.

مؤساوو  ،  عووائم اإلسووالم  ،هککک.ق1385) مککد تمیمککیمثربککی، ابککد حنیفککه، نعمککان بککن مح 
 .قم، ایران الثانیة، ،البی  تل

ت: سید مدسکي شکبیري زنجکاني، ملسسکة ، النجاشي رجال ، ق1416) علي بن احمد نجاشي، 
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 .ایران -قم ال امسة، النشر االسالمي،

التکراث  ، دار إحیاءجااهر الکالم في شرح شرائ  اإلسالمهک.ق ، 1404النجفی، محمد حسن ) 
 العربي، السابعة، بیروت، لبنان.

 ، األولی، قم، ایران.ملسسه آل البیت، راتمة الماتدر ،  هک.ق1417) ندری، میرزا حسینال 


